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البراءةأصالة 

أصالة البراءة

يةالبراءة العقل

البراءة 
.الشرعية

23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



4

الشرعیةالبراءة -2

البراءة الشرعية

الكتاب

السنة

ء مطلق كل شي
هيحتى يرد فيه ن

«حديث الرفع»

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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روایات البراءة الشرعیة

«حديث الرفع»

.فقرة االستدالل منه

.شمولها للشبهات جميعا

فقه الحديث عموما

. سنده

40ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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روایات البراءة الشرعیة

«حديث الرفع»

.فقرة االستدالل منه

.شمولها للشبهات جميعا

فقه الحديث عموما

. سنده

40ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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عمومافقه الحدیث 
:الحديثفقه•
من و هو في فقه هذا الحديث، ففيه جهات عديدة: و أمّا المقام الثالث•

:البحث

170ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث 
:أَشْيَاءَعَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ وُضِعَ : وَ قَالَ النَّبِيُّ ص 132•

السَّهْوُ 1.

الْخَطَأُ وَ 2.

النِّسْيَانُ وَ 3.

عَلَيْهِمَا أُكْرِهُوا وَ 4.

یَعْلَمُونَمَا لَا وَ 5.

يُطِيقُونَوَ مَا لَا 6.

الطِّيَرَةُوَ 7.

الْحَسَدُوَ 8.

وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقِ الْإِنْسَانُ بِشَفَة9ٍ.

59: ، ص1من ال یحضره الفقیه؛ ج 
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الرفعحدیث 
صَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِ« 2»-20769-1•

نِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَننْ يَعْقُنو َ بْنأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَىعَنْ 
لَّنهِ   يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ ال

-يَانُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْ: قَالَ
-یْهِوَ مَا اضْطُرُّوا إِلَوَ مَا لَا يُطِيقُونَ -وَ مَا لَا یَعْلَمُونَوَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ 
ةِ فِني الْخَلْنوَةِ -وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ مَنا لَنمْ « 3»وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسنَ

.يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ

369: ، ص15وسائل الشیعة؛ ج 
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عمومافقه الحدیث 

في العناية المتصّورة
المقام

عناية التقدير من دون تدّخل و إعمال
عناية في نفس الرفع، أو المرفوع

 لتلك الرفع التشريعّي للوجود الحقيقيّ 
العناوين 

 لهاالرفع الحقيقّي للوجود التشريعيّ 

172-171: ، ص3مباحث األصول، ج
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الثمرة العملیّة لالحتماالت

الثمرة العمليّة 
لالحتماالت

ين الثمرة العمليّة ب
االحتمال األّول و 

اآلخرين

ال الثمرة بين االحتم
.الثاني و الثالث

180: ، ص3مباحث األصول، ج
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المرفوعاآلثار المقیّدة بالعنوان 

د اآلثار المقصو
رفعها

ى المترتّبة عل
ليّةالعناوين األوّ 

المقيّدة بعدم
، تلك العناوين

ك المقيّدة بتل
.العناوين

197ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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المرفوعاآلثار المقیّدة بالعنوان 

د اآلثار المقصو
رفعها

ى المترتّبة عل
ليّةالعناوين األوّ 

ن القدر المتيقّ 

المقيّدة بعدم
، تلك العناوين

ك المقيّدة بتل
.العناوين

197ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



14

المرفوعاآلثار المقیّدة بالعنوان 

د اآلثار المقصو
رفعها

ى المترتّبة عل
ليّةالعناوين األوّ 

ن القدر المتيقّ 

المقيّدة بعدم
، تلك العناوين

ن القدر المتيقّ 
عدمه

ك المقيّدة بتل
.العناوين

197ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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المرفوعاآلثار المقیّدة بالعنوان 

د اآلثار المقصو
رفعها

ى المترتّبة عل
ليّةالعناوين األوّ 

ن القدر المتيقّ 

لك المقيّدة بعدم ت
العناوين، 

ن القدر المتيقّ 
عدمه

المقيّدة بتلك
.العناوين

هل يشمله حديث
الرفع أو ال؟

197ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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المرفوعاآلثار المقیّدة بالعنوان 
:المقيّدة بالعنوان المرفو اآلثار •
لنى أنّ اآلثار المقصنود رفعهنا تنارة يفنرت ترتّبهنا ع: الجهة الثالثة•

ي حنديث العناوين األوّليّة بقطع النّظر عن العناوين الثانويّة المأخوذة ف
ين، و الرفع وجودا و عدما، و أخرى يفترت تقيّدها بعدم تلك العنناو

.ثالثة يفرت تقيّدها بتلك العناوين
.و القسم األوّل هو القدر المتيقّن رفعه من الحديث بال إشكال•
لنك و القسم الثاني ال إشكال في عدم شمول الحديث له، إذ بطنروّ ت•

ظر عن حديث العناوين ينتفي موضو  تلك األحكام في نفسه بقطع النّ
..الرفع 

197ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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المرفوعاآلثار المقیّدة بالعنوان 
يقع الكالم في القسم الثالث هل يشمله حديث الرفع أو ال؟ و •
ا النسيان لو وقع نسيان في الصالة فهل يدلّ حديث الرفع على أنّ هذفمثال •

فني ال يوجب سجدتي السهو، فإن ورد دليل على وجو  سجدتي السنهو
ن لم يرد هذه الحالة كان معارضا لحديث الرفع و يتقدّم عليه باألخصّيّة، و إ

ل رفع على ذلك و شككنا في وجو  سجدتي السهو عليه كان إطالق دلي
النسيان دليال على عدم الوجو  بال حاجة إلى األصل، 

أنّ حديث الرفع ال يدلّ على مثل ذلك، فلو ورد دلينل علنى وجنو  أو •
ديث سجدتي السهو في هذه الحالة قلنا بالوجو ، ال ألجل تخصني  حن

. بنحو العموملألخذ بدليل غير مبتلى بالمعارت و لوبل الرفع بهذا الدليل، 
ا فني و لو لم يرد دليل على وجوبهما و شككنا في وجوبهما واقعا احتجنن

.نفي الوجو  إلى األصل
198: ، ص3مباحث األصول، ج
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المرفوعاآلثار المقیّدة بالعنوان 
هو بين المحقّقينالمشهور

ال يشملأّن حديث الرفع 
س حكما يفرض تقيّده بنف

. هذه العناوين

المشهور وجه قول 

ه على حديث الرفع يدّل بنفس
ثبوت المقتضي للحكم

ب هذه العناوين بنفسها سب
للرفع

198: ، ص3مباحث األصول، ج
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المرفوعاآلثار المقیّدة بالعنوان 
رض حكمما یفمال یشممل بین المحقّقین هو أنّ حدیث الرفع المشهور•

. تقیّده بنفس هذه العناوین
و -(قندّ  سنرّهما)ذكر المحقّق الخراسنانيّ و المحقّنق العراقني و •

تألّفنا ما يكون بعد التوجينه م: في وجه ذلك-وافقهما السيّد األستاذ
:من أمرين

لنى ما ظهر فيما سبق من أنّ حديث الرفع يدلّ بنفسنه ع: األمر األوّل•
.ثبوت المقتضي للحكم تصحيحا الستعمال كلمة الرفع

ببا أنّ ظاهر حديث الرفع كون هذه العنناوين بنفسنها سن: األمر الثانی•
.ء آخر هو السبب للرفعللرفع، ال مالزمة لشي

198: ، ص3مباحث األصول، ج
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المرفوعاآلثار المقیّدة بالعنوان 
: عرفت هذين األمرين قلناإذا •
شكال ال على هذه العناوين، فال إالحكم مترتّبا على عنوان أوّلی فرت إن •

، شمول حدیث الرفع لهفي 
، للحكممالعنوان األوّلیّ مقتضيكون كال األمرين ثابتا في المقام، فذاك و •

. رافع لهكالنسيان مثال العنوان الثانويو 
یمكمنالفمالحكم مترتّبا على نفس هذه العناوین الثانویّة و أمّا إن فرت •

، شمول حدیث الرفع له
ع له أيضا يلزم من ذلك كون المقتضي للحكم نفس ذلك العنوان، و الرافإذ •

ء واحند يو كون شیستحیل اتّحاد المقتضی و الرافع نفس ذلك العنوان، و 
. مقتضيا للنقيضين

199: ، ص3مباحث األصول، ج
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